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Besluitenlijst Commissievergadering 22 april 2021 

Aanwezigen  

Voorzitter: C.H.D. Hoendervangers 

Secretaris: E.J. Blook 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: P.L.F. Raijmaekers, R.G.J. van Broekhoven, G.J.H.M. van 

Oosterbosch, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam VLP: M. Verbeek, G.A. van Zalinge, M.J.M. de Waard, K.A. 

Raggers, E.J.C. de Regt VVD: A.T. Eijck-Stein, J.P.L.M. van den Beemt, S.M.J. Vermeulen 

GroenLinks: A.J.M. Gepkens, L.C. Villée, N. el Azzouzi CDA: D.C.M. Roeken, G. Jacobs, A.S. 

Hamans LS21: A.A. Maas-Cleeren PvdA: B. Rommens, P.R. Klaver D66: H.W. Emmen, B. Taher 

Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: J.J.M.M. 

Wezenbeek 

College: dhr. A.A.B. Theunis, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, mevr. C.F.G.R. Koenraad 

 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de digitale commissievergadering om 19.30 uur.   

 

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 

 

Bij agendapunt 8 – Kwijtschelding toeristenbelasting – staat op de agenda als portefeuillehouder 

vermeld: wethouder Lok. Dit agendapunt wordt overgenomen door wethouder Theunis.  

 

 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van 15 april 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

4. Raadsvoorstel Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels 
In 2015 stelde de raad de nota 'Verbonden Partijen, zes kaderstellende spelregels’ vast. Hierin 
staan de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten om gezamenlijk sturing te geven op 
verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder. Deze nota 
werd in 2015/2016 in alle gemeenteraden in West-Brabant gelijkluidend vastgesteld. 
In de regio heeft een evaluatie plaatsgevonden en de resultaten en vervolgstappen worden op 
verzoek van de bestuurlijk opdrachtgevers conform bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraden van 
de 16 West-Brabantse gemeenten voorgelegd. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Bij de behandeling van dit onderwerp zijn geen concrete toezeggingen door de wethouder gedaan. 

Wel heeft wethouder Theunis aangegeven dat het goed zou zijn om aan de voorkant van een 

bestuursperiode als raad en college gezamenlijk te kijken naar de posities in de dagelijkse besturen 

van de gemeenschappelijke regelingen waarbij de raad dan nadrukkelijk zijn verwachtingen 

(opdracht/ambitie) aan het college meegeeft. 

 

De VVD-fractie heeft opgemerkt in de communicatie graag te zien dat goed onderscheid wordt 

gemaakt tussen verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen, dus wanneer het 

gemeenschappelijke regelingen betreft -die onder de wet gemeenschappelijke regelingen vallen-, 

deze dan ook als zodanig te benoemen.  

 

Dit onderwerp gaat als B-stuk door naar de raadsvergadering van 20 mei 2021. 
 

De PvdA-fractie heeft aangegeven dit onderwerp mee te willen nemen naar de raad omdat wat de 
PvdA-fractie betreft nu goed met elkaar gekeken moet worden naar hoe dit gezamenlijk nader in te 
vullen. Meerdere fracties hebben aangegeven hierin mee te willen denken.  
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5. Raadsmededeling 21-2021 Plan van aanpak studieplekken Roosendaal 

Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het plan van aanpak Studieplekken in 
Roosendaal. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 

Wethouder van Ginderen heeft naar aanleiding van de vragen van diverse fracties aangegeven dat 

er meer bekendheid zal worden gegeven aan de studieplekken, via influencers, maar ook via de 

portals van de onderwijsinstellingen. Hierbij zal op verzoek van de fractie van GroenLinks ook 

gekeken worden naar zgn. offline communicatie/promotie. Tevens neemt wethouder van Ginderen 

de suggestie van de fractie Wezenbeek mee, om ook te kijken naar horecalocaties als mogelijke 

(tijdelijke) studiewerkplekken.  

 

Ten aanzien van de ideeën en suggesties voor de lange termijn heeft wethouder van Ginderen de 

raad verzocht om hem en de Jongerenraad daar de tijd voor te geven om dit gedegen op te kunnen 

pakken.  

 

Op verzoek van de VLP-fractie heeft wethouder van Ginderen toegezegd met een terugkoppeling 

van de evaluatie richting de raad te zullen komen. Hij zal dit combineren met het presenteren van 

het plan voor de langere termijn (beide na de zomer ‘21). 

 

Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 20 mei 2021. 

 

 

6. Beantwoording raadsvragen PvdA en VLP - Kroonringen in stad en dorpen 

Betreft antwoorden op raadsvragen van PvdA en VLP over het weghalen en plaatsen van 
kroonringen in resp. de stad en dorpen.  
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 
 

Wethouder Koendraad heeft op vraag van de ChristenUnie aangegeven te denken voor de zomer 
containers voor plastic afval te kunnen plaatsen. Wethouder Koenraad heeft daarnaast 
aangegeven de raad de beoogde locaties voor de ondergrondse containers voor plastic afval 
binnenkort te zullen voorleggen.  
 
Wethouder Koenraad heeft in reactie op vragen van de VLP-fractie aangegeven te zullen uitzoeken 
waarom met de app niet in meerdere talen kan worden gecommuniceerd en zij zal daarbij ook 
kijken of de app dan wellicht kan worden vertaald in een andere taal. 
 
Dit onderwerp gaat niet naar de raad van 20 mei 2021. 

 
 

7. Raadsmededeling 19-2021 Nieuw concept warm onthaal Pius X 

Met deze raadsmededeling neemt de raad kennis van het Nieuw concept 'warm onthaal' in de Pius 
X (Edisonstraat 55). 
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad 

 
Bij de behandeling van dit onderwerp zijn geen concrete toezeggingen door de wethouder gedaan.  
Wethouder Koenraad heeft op de suggestie van de PvdA-fractie om het fractiehuis een 
maatschappelijke functie te geven wel aangegeven dit een interessante suggestie te vinden. 
 
Dit onderwerp gaat niet naar de raad van 20 mei 2021. 
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8. Raadsvragen PvdA - Kwijtschelding Toeristenbelasting i.c.m. Raadsvragen VLP - 

Toeristenbelasting hotelbranche 

Betreft antwoorden op raadsvragen van de PvdA (nr. 54-2021) in combinatie met antwoorden op 
raadsvragen van de VLP (nr. 53-2021) over kwijtschelding van toeristenbelasting. 
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

Wethouder Theunis pleit ervoor om te kijken in hoeverre de hotels nog extra steun nodig hebben 
ten opzichte van andere bedrijven binnen de horecabranche en naast de al genomen maatregelen. 
Dit signaal zal hij aan collega-wethouder Lok meegeven. Wethouder Theunis adviseert om hiervoor 
niet de techniek en de verordening van de toeristenbelasting voor te benutten.  
Op vraag van de VLP-fractie waarom de brief van 13 februari jl. nog niet beantwoord is, heeft 
wethouder Theunis aangegeven dit na te zullen gaan.  

 

Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raad van 20 mei 2021. 
 
De fractie van de PvdA neemt dit eerst nog mee terug richting eigen fractie en richting de VLP-
fractie. Ook de VLP-fractie heeft aangegeven dit onderwerp eerst nog ter bespreking mee terug te 
willen nemen richting eigen fractie.  
 
 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 
 


